
  

 

Nimi: Jere Raunio 

Ryhmäntunnus: LIIKETp1908Up 

Ulkomaanjakson kesto: Viisi viikkoa 

Työpaikan nimi ja toimiala: Mediaster OÜ, Mainostuotteiden valmistaminen ja myynti 

Kohdemaa ja kaupunki: Viro, Tallinna 

Työssäoppimisen ohjaaja : Paul Siht 

 

  

Työssäoppimispaikkani sijaitsi tallinnassa lentokentän lähettyvillä. Yritys on pienyritys ja 

henkilöstöön kuuluu myyntisihteeri Birgit Vöidula ja Myyntipäällikkö Paul Siht. Yrityksen 

asiakkaita ovat pääosin urheiluseurat. 

Työtehtäväni oli lähettää sähköposteja suomalaisille urheiluseuroille, ja kysyä olisiko ne 

kiinnostuneet ostamaan fanituotteita. 

 

Työpäiviä oli kahdenlaisia. Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin olin työpaikalla ja 

Tiistaisin ja Torstaisin tein etätöitä opistolla, jossa majoituin. 

Millaisia työvälineitä käytit? 

Työvälineenä oli oma tietokoneeni. 

Ensimmäisen parin päivän aikana minua vain opetettiin kuinka käyttää Veebimajutus 

nimistä sähköpostia, jossa minun piti lähettää kyseiset sähköpostit urheiluseuroille. 

En tarvinnut hirveästi tietoa työssäni, koska onneksi olympiakomitean sivuilta löytyi kaikki 

urheiluseurat 

Sain työskennellä yksinäisesti, sillä työtehtäväni ei ollut kovin haastava. 

 

 

 Työpaikasta etsin tietoa netistä, esim mitä he tekevät ja millaisia tuotteita heillä on. 

Asumisesta  

ennen matkaa minulla ei hirveästi ollut tietoa, kuin se, että opisto sijaitsee lähellä urheiluhallia, 

jossa treenasin kaksi kertaa päivässä. Vaihtojakson tavoitteista puhuttiin opettajien kanssa ja 

matkajärjestelyistä. Rahoitus tuli käytyä läpi opettajien kanssa ennen lähtöä.  

Työssäoppimispaikalla opin lähettämään sähköposteja. Vapaa-ajalla opin käyttämään julkista 

liikennettä ja Uberia. Tekisin erilailla seuraavalla kerralla sen, että lähtisin rohkeasti useammin 

tutustumaan vapaa-ajalla viron kulttuuriin ja ympäristöön.  

 

 

Yhteistyö toimi työssäoppimispaikalla hyvin. Ihmiset olivat mukavia ja tarjosi apua jos tarvitsi. 

 



  

 

Ystävystyin valmentajani ja hänen ryhmänsä urheilijoihin. He olivat mukavia ja avuliaita. 

Esittelin oppilaitosta siten, että kerroin heille miksi olen täällä ja mitä teen ja kuinka kauan. 

Työssäoppimispaikalta sain hyvää palautetta ja onnea jatkoon. 

 

 

Minut perehdytettiin työpaikan turvallisuus ohjeisiin hyvin. Kävin näyttämässä opiston 

lääkärille kipeää lonkkaani, joka rasittui luultavasti liiallisesta harjoittelusta. Lääkärit olivat 

mukavia ja avuliaita. 

Työpaikka ei eronnut mitenkään toisista työpaikoista, joissa olen käynyt suomessa. 

Hygienia oli hyvä, ihmiset pukeutuivat normaalisti, työympäristö oli turvallinen. Ennen 

lähtöä Viroon kävin terveystarkastuksessa tarkistamassa näköni, kuuloni ja olenko saanut 

tarpeelliset rokotukset. 

 

 

 

Puhuin Virossa Suomea ja Englantia. Suomea puhuin työpaikalla ja valmentajani kanssa. 

Vieraalla kielellä tulin hyvin toimeen, sillä en koe Englannin puhumista haastavaksi itselleni. 

Kohtasin kieliongelmia pääosin kaupan kassalla kerran, koska paistopisteellä lukee vain 

Viron kielellä ja olin ottanut vahingossa vääränlaisen leivoksen. Käyttäytyminen 

vuorovaikutustilanteissa oli suhkot samanlaista kuin suomessa. 

 

  

 Pidin paljon yhteyttä lähipiiriin, sillä he olivat kiinnostuneita miten minulla menee virossa. Ja 

silloin kun oli tylsää pidin heihin yhteyttä. 

 

 

Kohdemaassa olivat samat paino- ja tilavuusyksiköt ja rahayksikkö oli euro eli sama kuin 

suomessa. Tallinnassa kauppojen hintataso oli huomattavasti alhaisempi, kuin suomessa. 

Kohdemaassa oli samat maksuvälineet, kuin suomessa. sähkö- ja lämmitysjärjestelmä ei 

eronnut suomesta. 

 

 

 

 Tietotekniikka ja viestintävälineistä käytin pelkästään puhelinta ja läppäriä matkan aikana. 

 

 

Virossa ruokatottumukset ovat aika samanlaiset kuin suomessa, ja ihmiset pukeutuvat 

samalla lailla.  Tasa-arvo vaikutti olevan hyvä, mutta ihmiset eivät juurikaan tervehtineet 

varsinkaan ruokakaupassa. En valmistautunut vieraan kulttuurin kohtaamiseen, sillä virossa 

on melkein samanlainen kulttuuri kuin suomessa.  

 



  

 

Sain reissusta hyviä kokemuksia ja opin paljon! Lähtisin mieluusti uudelleen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


